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 چکيده
 معتاد مردان اندیشه پردازی خودکشی وعاِلئم وسواسی در بین زنان ومقایسه هدف پژوهش حاضر 

روش نمونه  بهکه  د بودتامعمرد(  60زن و 60نفر ) 120مورد مطالعه شامل نمونه شهراهواز بود. 

مقیاس شامل  ابزار مورد استفاده در این پژوهش انتخاب شدند. مرحله ایی چند تصادف یریگ

بود.  (1977ی)مادزل عملی – یپرسشنامه وسواس فکر( و 1979)اندیشه پردازی خودکشی بك

تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغییره )مانوا( استفاده شد. نتایج نشان داد  جهت تجزیه و

داری وجود که در متغییر اندیشه پردازی خودکشی در بین دو گروه زن و مرد معتاد تفاوت معنی

 .دارد و در زمینه عالئم وسواسی بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد
 

 .معتاد ،عالئم وسواسی ،پردازی خودکشیاندیشه  :يديکل واژگان

 

 مقدمه

شود و عوامل متعدی در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر موثر اجتماعی محسوب می –روان  –امروزه اعتیاد یك بیماری زیست 

ای در پیدایش اعتیاد شوند زیرا به صورت درهم تنیدهتگی به مواد میاست. این عوامل در تعامل با یکدیگر منجر به سوء مصرف و سپس وابس

موثرند. اعتیاد یك ناهنجاری فردی است که جسم، فکر، احساسات، عاطفه، ارزشها، روابط فردی، خانوادگی، اجتماعی، معنوی و روانی را در 

 (.1394گیرد)پشم دوست و غفاری، بر می

ده اعتیاد در دو دهه اخیر دارد. طبق آخرین تحقیقاتی که توسط وزارت بهداشت و درمان و آمارهای رسمی حکایت از شیوع فزاین

آموزش پزشکی با همکاری نهادهای بین المللی صورت گرفته است، حدود سه میلیون نفر مصرف کننده مواد افیونی به ویژه تریاک، هروئین، 

های اخیر رشد ی سریع وضعیت اعتیاد در ایران مشخص شده است که در سالشیره و مرفین در کشور وجود دارد. همچنین بر اساس ارزیاب

(. عالوه بر این تغییر الگوی مصرف از مواد افیونی مانند تریاک و 1391درصد بوده است )آقایی،  8متوسط ساالنه سوء مصرف در کشور 

. امروزه میزان تولید مواد مخدر سنتی کاهش یافته و مشتقات آن به مواد صنعتی کراک و شیشه این وضعیت را بسیار دشوارتر کرده است

طلبد به تر تولید بیشتری داشته است. بدین ترتیب، اختالل وابستگی به مواد نیاز به مبارزه بیشتری را میمواد مخدر صنعتی ارزان قیمت

ت بهداشتی پر خطر نییر تزریق مشترک، طوریکه جدای از مشکالت فردی، خانوادگی و اقتصادی ناشی از وابستگی مواد در گذشته، مشکال

 های عفونی و واگیردار نییر ایدز و هپاتیت نیز شیوع یافته است.های آلوده و افزایش احتمال ابتال به بیماریاستفاده از سرنگ
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 2 صدیقه مرادی، 1 بشيری نژادیانعاطفه 

 .بالینی روانشناسی ارشد کارشناس 1
 ی.نیبال یروانشناس ارشد کارشناس 2

 

 عاطفه بشيري نژادیان
a.bashirinejadian@gmail.com  

 

 

 

اندیشه پردازي خودکشی و عالِئم وسواسی مقایسه 

 شهراهواز معتاد مردان دربين زنان و
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تماعی قابل قبول و ای که ایجاد وابستگی نماید و پس از مصرف تغییراتی را در فرد بوجود آورد که از نیر اجبطور کلی هر نوع ماده

کند معتاد پذیرش نباشد و اجتماع نسبت به آن حساسیت یا واکنش نشان دهد، آن مواد غیر مجاز و کسی که چنین موادی را مصرف می

 (.2007شود)سادوک و سادوک، شناخته می

افراد معتاد به مواد مخدر ها مشخص شده است که بین مصرف مواد و شدت آسیب ناشی از اعتیاد رابطه وجود دارد و در پژوهش

به دارای رفتارهای پرخطر و در نتیجه شدت آسیب باالیی در مقایسه با افراد سالم هستند. سطح سالمت افراد وابسته به مواد، از لحاظ ابتال 

به انواع بیماریها را دارند. تر از گروه بهنجار بوده و آمادگی ابتال گری بسیار ضعیفاضطراب، پرخاشگری، خود نگرانی و آسیب پذیری و تکانش

همچنین نمره اضطراب و افسردگی و شدت آسیب پذیری در معتادان به هرویین و الکل بیشتر از گروه غیر معتاد است )نوربخش و همکاران، 

1394.) 

بستگی همچنین بین مصرف همزمان چند ماده مخدر و محرک و مصرف الکل و شدت تکانشوری، عدم بازداری رفتاری و شدت وا 

تر و مشکالت سالمت را به مواد و رفتارهای مخرب رابطه قوی وجود دارد. به عالوه وابستگان به مواد به طور معمول کیفیت زندگی ضعیف

های درمانی بسیاری برای این اند. در نتیجه همبودی اختالالت روانی مانند افسردگی با مصرف مواد و الکل منجر به صرف هزینهنشان داده

 (. 1394شود)نوربخش و همکاران، ه از بیماران میگرو

(، گزارش کردند که بین اعتیاد و خودکشی که یازدهمین عامل مرگ و میر در دنیاست رابطه قوی وجود 2011)1ایلگن و کلینبرگ

خودکشی مشکل سالمت  دارد. خودکشی شامل هرگونه رفتاری است که توسط خود فرد انجام گرفته و همراه با قصد و یا انتیار مرگ است.

ای است که به عنوان سومین عامل منجر به مرگ در بین نوجوانان و جوانان بزرگسال شناخته شده است و ساالنه عمومی هشدار دهنده

 سال است. 15-24های افراد درصد کل مرگ 2/12عامل

خودکشی شناخته شده و خطر اقدام به ای جدی برای سالمتی و پیشایند اقدام به اندیشه پردازی خودکشی به عنوان مسئله

 (.1394نیا و همکاران، برابر بیشتر است)شیرآلی 6خودکشی در بین افرادی که افکار خودکشی دارند 

ای از یك میل مبهم با نفوذ برای مردن تا نقشه کامل افکار خودکشی به عنوان افکار خودگزارش دهی درباره خودکشی، در دامنه

 3-5درصد جمعیت عمومی فکر خودکشی و  10-18اند که ها نشان داده(. بررسی1394)جانقربانی و بخشی، شودخودکشی تعریف می

 (.1394نیا و همکاران، درصد اقدام به خودکشی در طول عمر دارند)شیرآلی

باشیم. در  مورد مرگ ناشی از خودکشی 000/530/1میالدی شاهد  2020سازمان بهداشت جهانی برآورد نموده است که در سال 

تر است ولی باالتر از سایر کشورهای در صد هزار نفر است که گرچه نسبت به کشورهای غربی پایین 2/6ایران میزان بروز خودکشی 

 (.1394خاورمیانه است)جانقربانی و بخشی، 

واس های فکری)افکار، جبری شرایطی است که در آن بیمار دارای وس_شود که اختالل وسواسگفته میوسواس در تعریف اختالل  

تکانه ها یا تصورات تکراری که باعث اضطراب یا ناراحتی می شوند( و یا وسواس های عملی)رفتارها یا اعمال ذهنی تکرار شونده که بیمار 

س های وسوا احساس می کند برای کاهش فشار روانی و اجتناب از برخی رویدادهای ترسیده شده باید انجام دهد( و یا هر دو می باشد.

عقاید، افکار، تکانه ها، یا تصاویر ذهنی پایداری هستند که مزاحم و نامناسب می نمایند و به اضطراب یا پریشانی آشکار منجر می  2فکری

ذکر می شود. این پدیده حاکی از آن است که فرد با  3شوند. کیفیت مزاحم و نامناسب وسواس های فکری تحت عنوان خودناهمخوان

فکری بیگانه است، آنرا تحت کنترل خود نمی داند، و از نوع اندیشه ای نیست که او انتیار دارد. با این حال، فرد قادر به  محتوای وسواس

تشخیص این نکته است که وسواس های فکری محصول ذهن خود او هستند و از خارج  تحمیل نمی شوند)انجمن روانپزشکی 

تکراری)مانند شستن دست، منیم کردن، بازبینی( یا اعمال ذهنی)مانند دعا کردن، شمارش، رفتارهای  5(. وسواس های عملی4،2000آمریکا

تکرار واژه ها به آرامی( هستند که هدف آنها پیشگیری یا کاهش اضطراب یا پریشانی است، نه به دست آوردن لذت یا رضایت)انجمن 

 (. 2000روانپزشکی آمریکا،

، اختالل نه چندان شایع که پیش آگهی ضعیفی به درمان دارد، در نیر گرفته می 6عملی_تا همین اواخر اختالل وسواس فکری 

عملی در طول عمر در جمعیت کلی _(، اما امروزه شیوع اختالل وسواس فکری2006، 10ومرلو 9، لیزا8؛ به نقل از استورچ7،1997شد)آبرامویچ

                                                           
Ilgen & Kleinberg -1 

2- obsessions 
3- ego dystonic 
4- American Psychiatry Asseciation 
5- compulsions 
6- compulsive disorder-obsessive 
7 Abramowitz- 
8- Storch 
9- Liza 
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عملی را در ردیف چهارم شایع ترین اختالل های روانپزشکی قرار می دهد با -. این رقم اختالل وسواس فکریدرصد برآورد می شود 4تا 3

عملی _اختالل وسواس فکری 11وجود تحقیقات مختلف روانشناختی و نوروبیولوژیك هنوز اطالعات دقیق و کافی در تبیین علت شناسی

 (.12،2003وجود ندارد.)سادوک و سادوک

های روانشناختی بسیاری به بررسی اندیشه پردازی خودکشی و عالئم وسواسی در جمعیت های ا امروزه پژوهشدر همین راست 

(، در پژوهشی تحت عنوان، تبیین افکار خودکشی بر اساس سوء 1393اند. بطور مثال نصرت آبادی و دباغی)بالینی و غیر بالینی پرداخته

درصد در خطر  4/28ر سربازان پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که از کل سربازان مصرف مواد و برخورداری از حمایت اجتماعی د

باالی باورهای مرتبط با خودکشی قرار داشتند و بین متغیرهای حمایت اجتماعی با افکار خودکشی رابطه معکوس وجود داشت. مدل 

 گردد.دو متغیر حمایت اجتماعی و سوء مصرف مواد تبیین میدرصد واریانس افکار خودکشی از طریق  69ساختاری تحقیق نشان دادکه 

راهبردهای تنییم شناختی هیجان در پردازش افکار خودکشی (، در پژوهشی به بررسی  1393همچنین آزاد، عبدالهی و حسنی ) 

پردازی خودکشی را نشان داد.  نتایج بدست آمده میزان همبستگی باالی راهبردهای ناسازگارانه تنییم شناختی هیجان و ایدهپرداختند. 

و با توجه به آگاهی افراد از هیجان های خود، این همبستگی  شتههمچنین راهبردهای سازگار افراد با ایده پردازی خودکشی همبستگی دا

  .درتغییر می ک

 دهد. می افزایش را خودکشی به اقدام آن متعاقب و خودکشی افکار ریسك که است عواملی از نیز مواد به اعتیاد و سیگار استعمال 

 پردازی مفهوم این در شود. تدوین به خودکشی اقدام و الکل و مواد به اعتیاد میان ارتباط برای چارچوبی مفهومی تا شد تالش بررسی یك در

 -2روانی،  پریشانی و اضطراب افزایش -1گذارد: می اثر به خودکشی اقدام بر مکانیسم چهار طریق از الکل و مواد به شد که اعتیاد داده نشان

 را جایگزین راهبردهای انطباقی انجام و ایجاد که آگاهی، سطح کاهش -4اقدام آن، به خودکشی فکر دهی سوق -3پرخاشگری،  افزایش

 (.2001، 13کند )هافوردمی مختل

 پردازی با ایده مرتبط اقتصادی -اجتماعی و شناختی جمعیت روانشناختی، عوامل (،1393رحیمیان بوگر، علوی و اصفهانی ) 

 بیماری سابقه تحصیالت، سطح خانوادگی، عمومی را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که درآمد، روابط جمعیت در خودکشی

 حمایت گرایی، برون، نوروتیك دفاعی پزشکی، سبك روان بخش در بستری سابقه رنجورخویی، روان، اشتغال وضعیت پزشکی، روان

 خودکشی پردازی ایده فاقد افراد از را خودکشی پردازی ایده دارای افراد داریمعنی طور بالغ به دفاعی سبكنابالغ و  دفاعی سبك اجتماعی،

 کنند.درصد ایده پردازی خودکشی را به درستی پیش بینی می 4/97کرده و این متغیرها در کنار هم  تفکیك

 بر خودکشی پردازیایده بینی پیش(، در پژوهشی به بررسی 1394اشینچی عباسی )پور و مهمچنین وجودی، هاشمی، عبدل 

 پردازیایده توانندمی هویت سبکهای و ایمقابله راهبردهای که داد نشان نتایجپرداختند.  هویت هایسبك و ایمقابله راهبردهای اساس

 .کنند بینیپیش را خودکشی

 اندیشه پردازی خودکشی و عالِئم وسواسی دربین زنان وبا توجه به موارد بیان شده پژوهش حاضر در صدد است تا به مقایسه 

 بپردازد. شهراهواز معتاد مردان

 روش تحقيق
 ای است.مقایسه -ها از نوع علیهای بنیادی و طرح آن با توجه به روش گردآوری دادهبر اساس هدف، پژوهش حاضر از نوع پژوهش

مرحله ای  یتصادف یرینمونه گ د در حال ترک شهر اهواز بود که به روشتامع مرد( 60زن و 60نفر )120شامل  قیتحق نینمونه ا

 . انتخاب شدند

تا گروه سنی های درصد و آزمودنی 7/41بیشترین فراوانی را با حدود سال  30تا  21گروه سنی  های، آزمودنیمعتادان زندر گروه 

 30تا  21گروه سنی  های، آزمودنیمعتادان مرد نیزدرصد نمونه به خود اختصاص داده و در گروه  7/6کمتـرین فراوانی را با حدود  سال 20

درصد نمونه به  3/3کمتـرین فراوانی را با حدود  سال 60تا  51گروه سنی های درصد و آزمودنی 3/38بیشترین فراوانی را با حدود سال 

 باشد.سال می 93/9و  62/28سال و معتادان مرد  61/10و  53/33میانگین و انحراف سن معتادان زن به ترتیب  تصاص دادند.خود اخ

 ابزار پژوهش

صورت گرفت، و با توجه به  یمادزل عملی – یوسواس فکرو  اندیشه پردازی خودکشیها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری داده

 ها استفاده شد.یل واریانس چند متغییره برای تجزیه و تحلیل دادهماهیت طرح از آزمون تحل

           

                                                                                                                                                                                       
10- Merlo 
11- etiology 
12- Sadock 

Hufford -13 
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 پرسشنامه اندیشه پردازي خودکشی -

 به فرد بودن مستعد میزان سنجش برای(، 1979 ،15و ویزمن کواکس بك، از نقل به(14مقیاس اندیشه پردازی خودکشی بك

 سه طیف اساس بر که است ماده 19 دارای که است یافته ساختار نیمه مصاحبه نوعی در واقع پرسشنامه این .است شده ساخته خودکشی

 غربالگری را مردن یا زنده بودن به آزمودنی میل اول، ماده پنج شود.می گذاری نمره  )شدت بیشترین( 2 تا )شدت کمترین(ای صفر درجه

  .دهد می کاهش خودکشی را به میل فاقد افراد در اجرا زمان مدت طریق این از و کندمی

 به مواد این شوند. می بندی درجه 19 تا 6 مواد کنند، در گزارش را خودکشی منفعالنه یا فعاالنه اقدام انجام آرزوی که افرادی فقط

 خودکشی، برنامه و طرح گرایانه، خودکشی آرزوهای بر کنترل احساس مردن، آرزوی میزان گرایانه، خودکشی افکار فراوانی و مدت طول

 خودکشی قبلی اقدامات سابقه بیرونی و و درونی های بازدارنده مردن، وآرزوی بودن زنده آرزوی نیرومندی خودکشی، روش و فرصت وسیله

روایی  همچنین .است آمده دست 83/0 بازآزمایی اعتبار و 89/0مقیاس این کرونباخ آلفای (،2001) 16دانیتز مطالعه در .شود می مربوط

در،  مقیاس این پایایی و اعتبار. (2004، 17دالری و است)داچر شده گزارش 69/0 خودکشی سنجش خطر مقیاس با آزمون زمانمه

 گزارش 83/0و  89/0بین ارزیابان به ترتیب و کرنباخ آلفای صورت به ابزار این پایایی بك، پژوهش در است، شده تائید نیز دیگر پژوهشهای

 آلفای روش از استفاده با را مقیاس اعتبار (،1383احمدی) و سلیمی آشتیانی، انیسی، ایران، در (.1979 ویزمن، و کوایکس بك،(است شده

 و روایی (،1380محیط) و کاویانی، موسوی و(، 1378)  آباد رحیمی تحقیقات در اند. کرده گزارش 75/0سازی  روش دونیمه با و 95/0 برابر

  است. شده گزارش روانسنجی لحاظ از مقیاس این برای قبولی قابل پایایی

در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه اندیشه پردازی خودکشی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای کل 

 است که بیانگرضریب پایایی مطلوب پرسشنامه یاد شده می باشد.%89پرسشنامه برابر با

  18یمادزل عملی – يپرسشنامه وسواس فکر -
قابل کنترل  ریاست که دو مشخصه دارد: اول افکار مزاحم، غ یاختالالت روانپزشک نیترعیاز شا یکی عملی – یوسواس فکر اختالل

اضطراب  نیکه با هدف کاهش ا یتکرار ی( و دوم رفتارهای)وسواس فکر شوندیکه سبب به وجود آمدن اضطراب در فرد م یاو عود کننده

متخصصان سالمت روان  لیدل نیافراد مبتال است به هم یاختالل به شدت مختل کننده زندگ نی(. ایل)وسواس عم شوندیانجام م

 یسنجش اختالل وسواس فکر یبرا یاریبس یهاآن اجرا کرده و درصدد سنجش بهتر آن هستند. پرسشنامه یرا بر رو یاریبس یهاپژوهش

 ( است.MOCI) یمادزل عملی – یوسواس فکر امهها پرسشنآن نیتراز معروف یکیساخته شده است و  یعمل –

 نهیگز ماده با30پرسشنامه  نیشد. ا هیتوسط هادسون و راچمن ته 1977در سال  یمادزل عملی – یوسواس فکر پرسشنامه

 فهیوظ-( و شكنهیگز 7) ارتکر-یماده(، کند 11ماده(، شست و شو ) 9) یاست. وارس اسیمق رینادرست دارد و شامل چهار ز-درست

خواهد بود که هر چه نمره باالتر باشد نشان دهنده  30تا  0 نینمره کل فرد ب نیو بنابرا ردیگیم 1 ای 0(. هر ماده نمره نهیگز 7) یشناس

. نمره دیبده 1 ای 0نمره  نهیابتدا به هر گز دی( باMOCI) یمادزل عملی – یپرسشنامه وسواس فکر ینمره گذار یبرا است. شتریوسواس ب

 است: ریکامل به صورت ز یگذار

اگر  22و  15. در سواالت دیبده 1عالمت زده شده بود نمره ” درست“ نهیاگر گز 28و  26 -20 -14 -8 -6 -2: در سواالت یوارس

 .دیبده 1عالمت زده شده بود نمره ” نادرست“جواب 

 -21 -19 -17 -13 -9 -5. در سواالت دیهبد 1عالمت زده شده بود نمره ” درست“ نهیاگر گز 26و  4 -1و شو: در سواالت  شست

 .دیبده 1عالمت زده شده بود نمره ” نادرست“اگر جواب  27و  24

اگر جواب  29و  25 -23 -16 -8 -2. در سواالت دیبده 1عالمت زده شده بود نمره ” درست“ نهیاگر گز 4تکرار: در سوال -یکند

 .دیبده 1عالمت زده شده بود نمره ” نادرست“

 11. در سوال دیبده 1عالمت زده شده بود نمره ” درست“ نهیاگر گز 30و  18 -12 -10 -7 -3: در سواالت یشناس فهیوظ-شك

 .دیبده 1عالمت زده شده بود نمره ” نادرست“اگر جواب 

                                                           
14 BSSI- 

Beck, T., Kovacs, M. & Weissman, A.   -15 

Danitz, M. -16 

Ducher, J. L., & Dalery, J. -17 
18 maudsley obsessive compulsive inventory- 
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عالمت زده شده بود ” درست“ نهیاگر گز 30 -28 -26 -20 -18 -14 -12 -10 -8 -7 -6 -4 -3 -2 -1: در سواالت یکل نمره

رهگذر، ظهیرالدین، راجزی اصفهانی، نوربخش، (دیبده 1عالمت زده شده بود نمره ” نادرست“ نهیسواالت اگر گز هی. در بقدیبده 1نمره 

 .(1394محمدزاده، 

، که بیانگر 45/0استفاده شد که برای کل پرسشنـامه برابر با  حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ پژوهشدر 

 .می باشد قابل قبول پرسشنامه یاد شدهضرایب پایایی 

 

 فرآیند اجراي پژوهش

پس از کسب مجوزهای الزم و مشخص شدن اعضای نمونه و هماهنگی با مسئولین ذیربط و برنامه ریزی قبلی، محقق پس از حضور 

های الزم از ها راجع به پرسشنامه و دالیل انتخاب آنها در نمونه، راهنماییاسب و برقراری ارتباط و توجیح آزمودنیاعضای نمونه در محل من

ها ارائه گردیده و افراد در حال ترک اقدام به تکمیل پرسشنامه نمودند. در تمام طول پژوهش پژوهشگر سوی محقق جهت تکمیل پرسشنامه

ها در تکمیل پرسشنامه ها با ابهامی مواجه شدند، از پژوهشگر بخواهند توضیح بیشتری در ی که آزمودنیدر محل حضور داشت تا در صورت

 مورد پرسشنامه ها بدهد. 

 هایافته
 قابل مشاهده است. 1های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول شماره در ابتدا یافته

 هاي اندیشه پردازي خودکشی و عالئم وسواسی معتادان زن و معتادان مردنمره متغير ميانگين، انحراف معيار : 1جدول
   

انحراف  میانگین آزمودنی ها متغیر

 معیار

 تعداد

 58/10   13/16      معتادان زن اندیشه پردازی خودکشی

  

60 

 60 26/8 85/11 معتادان مرد

 120 71/9 08/14 کل معتادان

 60 42/3 43/14 معتادان زن عالئم وسواسی

 60 95/2 17/15 معتادان مرد

 120 20/3 80/14 کل معتادان

به ترتیب برای  ،، میانگین و انحراف معیاراندیشه پردازی خودکشیدر متغیر ، مشاهده می شود 1همان طوری که در جدول 

و  43/14 معتادان زن عالئم وسواسی،در متغیر و  71/9و  08/14و کل معتادان  26/8و  85/11، معتادان مرد 58/10و  13/16 معتادان زن

 می باشد. 20/3و  80/14و کل معتادان  95/2و  17/15، معتادان مرد 42/3
ن استفاده شده است، که نتایج آن در ها جهت بررسی همگنی واریانس متغییرها از آزمون لویدر این پژوهش قبل از تحلیل داده

 قابل مشاهده است. 2جدول شماره 

 : نتایج آزمون لوین در مورد پيش فرض تساوي واریانس هاي نمره ها متغيرهاي تحقيق دو گروه در جامعه2جدول  

درجه  F متغير

 آزادي اول

درجه 

 آزادي دوم

سطح معنی 

 داري

 003/0 118 1 99/8 اندیشه پردازی خودکشی

 664/0 118 1 189/0 عالئم وسواسی
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های نمره ها دو گروه در عالئم وسواسی تأیید مشاهده می شود، فرض صفر برای تساوی واریانس 2همان گونه که در جدول 

 گردد اما در زمینه متغیر اندیشه پردازی خودکشی فرض صفر تایید نشد. می

های متغیرهای وابسته پژوهش استفاده شد، واریانس چند متغیری روی نمرهدر ادامه جهت بررسی متغییرهای پژوهش از تحلیل 

 قابل مشاهده است. 3که نتایج آن در جدول شماره 
 

 

اندیشه پردازي خودکشی و عالئم وسواسی معتادان زن نتایج تحليل واریانس چند متغيري )مانوا( روي نمرات  :3جدول

 و معتادان مرد

 نام

 آزمون

 DF مقدار
 فرضیه

DF 
 خطا

F سطح 

 (pمعنی داری )

 039/0 87/2 116 3 069/0 آزمون اثر پیالیی

 039/0 87/2 116 3 957/0 آزمون المبدای ویلکز

 039/0 87/2 116 3 074/0 آزمون اثر هتلینگ

 039/0 87/2 116 3 074/0 آزمون بزرگترین ریشه روی

معتادان زن و معتادان مرد  که بین استسطوح معنی داری همه آزمونها، بیانگر آن  مشاهده می شود، 3همان طوری که درجدول 

=  87/2و  p =039/0)وجود دارد ( تفاوت معنی داری اندیشه پردازی خودکشی و عالئم وسواسیاز متغیرهای وابسته )ی لحاظ یکحداقل از 

F).  است ارائه شده 4در جدول  مانوا انجام شد که نتایج آنتحلیل واریانس یك متغیری در متن ، پی بردن به تفاوتبرای. 

 اندیشه پردازي خودکشی و عالئم وسواسیروي نمرات  تحليل واریانس یک متغيري در متن مانوانتایج  :4جدول 

 معتادان زن و معتادان مرد

مجموع  متغیرها

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F سطح 

 معنی داری

 011/0 64/6 63/598 1 63/598 خودکشیاندیشه پردازی 

 212/0 57/1 13/16 1 13/16 عالئم وسواسی

 

تفاوت معنی اندیشه پردازی خودکشی از لحاظ معتادان زن و معتادان مرد  بین، مشاهده می شود 4همان طوری که در جدول 

به عبارت دیگر، با توجه به میانگین های دو گروه، معتادان زن نسبت به معتادان مرد از اندیشه  (.F= 64/6و  p =011/0)  داری وجود دارد

مشاهده نمی شود  تفاوت معنی داری عالئم وسواسی از لحاظ معتادان زن و معتادان مرد  بینپردازی خودکشی باالتری برخوردارند. همچنین 

(212/0= p  57/1و =F.) به میانگین های دو گروه، معتادان زن و معتادان مرد از عالئم وسواسی تقریباً یکسانی  به عبارت دیگر، با توجه

 برخوردارند.

 بحث 

شهر اهواز بود. نتایج پژوهش  معتاد مردان هدف پژوهش حاضر مقایسه اندیشه پردازی خودکشی و عالِئم وسواسی دربین زنان و

در زمینه متغییر اندیشه پردازی و  داری وجود ندارد. ان زن و مرد تفاوت معنینشان داد که در متغییر عالئم وسواسی در بین معتاد

 داری مشاهده شد.خودکشی در بین دو گروه زن و مرد معتاد تفاوت معنی

(، آزاد و 1393(، رحیمیان بوگر و همکاران)2001(، هافورد)1393های نصرت آبادی و دباغی)ها با نتایج پژوهشاین یافته

 ( همسو است.1393(، عبدالهی و حسنی)1393همکاران)

که  ییاز آنجا یول ،رودیبه شمار م یمشکل فرد كیهر چند در وهله اول  یگفت که خودکش توانیم پژوهش نیا جینتا نییدر تب

. آمار ردیگیقرار م یمورد بررس یمعضل اجتماع كیآنها برقرار است، به عنوان  نیهمواره ب یمتقابل راتیو تأث کندیم یفرد در اجتماع زندگ

. شودیم دهید شتریب یخودکش ادیمبتال به اعت یهاگروه انیکه در م یبطور کند،یم دایارتباط پ هابیو آس میجرا ریمعموال با سا یخودکش

 یروان مارانیب انیاست. در م یعیشا دهیپد یانحراف خودکش نیا انیقربان انیدر م ژهیبو یمربوط به انحرافات جسمان یهابیدر آس نیهمچن

 .است یمسأله قابل توجه یاغلب خودکش زین دیشد یهایافسردگ ژهیبو
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 هاگیرد، خانوادهی میاجتماع طیکه از شرا یریکه عالوه بر تأث یبطور ،دارد یاجتماع یرهایبا متغ ییوندهایپ یهر حال خودکش به

، هاآن یهاو خانواده نیدر معرض خطر مثل معتاد یمشکالت گروهها یمناسب در بررس ی. ارائه راهکارهادهدیقرار م ریتحت تأث زیرا ن

سودمند خواهد بود. در  ییروشها یاساس راتییدر مواجهه با تغ یفرد ینابسامان و آموزشها یهادهآنها ، خانوا یهاو خانواده یروان مارانیب

 یسن یگروهها رینسبت به سا یشتریآنها رواج ب انیدر م یهستند و خودکش یشتریکه در معرض خطر ب یسن یراستا توجه به گروهها نیا

 دارد. یادیز تیدارد، مثل نوجوانان و جوانان اهم

همچنین می توان گفت که قویترین عامل پیشگویی کننده اقدامات آتی خودکشی، قدرت گرایش و اندیشه پردازی خودکشی می 

ای  نامتعارف به استرس، نییر مصرف الکل و مواد مخدر، درگیری با والدین، فرار از منزل و باشد. اندیشه پردازی خودکشی، با واکنش ه

 بدبینی به آینده، رابطه نزدیکی دارد. 

برخی ازعوامل درونی و ویژگی های شخصیت نیز، ممکن است دراقدام به خودکشی یا اندیشه پردازی خودکشی موثر باشد 

(. به عنوان مثال زنان درمقایسه با مردان به اندیشه پردازی خودکشی بیشتری می پردازند ولی 1393)رحیمیان بوگر، علوی و اصفهانی، 

(، مشخص شد که بین باورهای فراشناختی 1394؛ نقل از مرادی 1392اقدام به خودکشی معموال در مردان بیشتراست. در تحقیق فرهادی)

زنان معتاد( است، تفاوت معناداری در مقایسه با مردان وجود دارد. با توجه به  با اندیشه پردازی خودکشی)که یکی از افکار وسواس فکری

اینکه دراین پژوهش اکثر زنان شاغل نبودند و از سطح سواد پایینی برخوردار بودند، فرصت و مجال بیشتری برای پرداختن به افکار مختلف 

دلیل اعتماد به نفس پایین و خودپنداره منفی که نسبت به خویشتن خود  ازجمله به اندیشه پردازی خودکشی داشتند. از طرف دیگر زنان به

کنند. همچنین حس مادری زنان احساسات تر رفتار میدارند، ترس از اقدام به خودکشی در آنان بیشتر است اما مردان، از این بابت عملیاتی

به افکارخودکشی بپردازند تا اقدام به خودکشی.  باتوجه به این شود که بیشتر و عواطف آنها و شاید کمی تعهد نسبت به فرزندان سبب می

 موارد دور از انتیار نیست که اندیشه پردازی خودکشی در زنان بیشتر از مردان باشد. 

ری و عملی، اختالل اضطرابی ناتوان کاختالل وسواس فگفت که  توانیم در زمینه عالئم وسواسی نیز قیتحق نیا جینتا نییدر تب

کننده ای است که ویژگی اصلی آن وقوع وسواس ها و اعمال اجباری است. وسواس ها افکار، تصاویر ذهنی و تکانه های ناخواسته و مزاحم 

 هستند که بدون میل و اراده ی بیمار رخ می دهند و به صورت ناسازگار و ناهخوان با خود تجربه می شوند. فرد فعاالنه در برابر وسواس ها

کند و می داند که وسواس ها محصول ذهن او هستند. افکار وسواسی اغلب محتوای خصمانه، جنسی، یا مذهبی دارند یا به  مقاومت می

صورت تردیدها و نشخوارهای فکری مربوط به آلودگی تجربه می شوند. اعمال اجباری )وسواس های عملی( رفتارهای تکراری آشکار و 

ها انجام می شوند. هدف این رفتارها، کاهش ناراحتی و پریشانی یا پیش گیری از برخی رویداهای  ناآشکاری هستند که در پاسخ به وسواس

(. معموال افراد مبتال به وسواس به ویژه وسواس فکری ممکن است نتوانند توجه خود را از عالئم ادراکی برجسته 2010هولناک است )ولز، 

در نیستند جلوی افکار و تصورات ناخوانده و مزاحم رابگیرند. درچنین شرایطی فرد متوجه برگیرند، به عبارتی چنین افرادی به طور موثر قا

دهند که شرایط زندگی، شیوهای تربیتی والدین مثل تحقیر های تجربی نشان میبررسی .غیرعادی و نابهنجار بودن رفتارخود می شود

ها، سبب بروز عالئم وسواس شده وامکان گرایش چنین افرادی به مصرف داروهای روان گردان و مصرف مواد مخدر ها و منعکودک، نا امنی

در بررسی وسواس ، (1390نوری ) .مردان و هم زنان فراهم شودشود. چنین شرایطی ممکن است به صورت یکسان، هم برای فراهم می

های رفتاری معتادان چشمگیر است و معتادان اغلب درجست وجوی فکری و اجبار در اعتیاد، به این نتیجه دست پیدا کرد که، شباهت

اجتناب کنند. بنابراین درچنین شرایطی کنند ازپیامدهای ویرانگر آن های جدیدی برای ادامه مصرفشان هستند، ودرعین حال سعی میراه

 . (1394کند)نقل از مرادی،جنسیت نقش مهمی را ایفا نمی

 بحث ونتيجه گيري:
 نیم حفظ و یابی¬سازمان در جامعه توانایی آن با همراه که است ای¬پدیده اجتماعی، مسئله یك مثابه به مخدر مواد مصرف سوء و اعتیاد

 جامعه در. شود¬می جامعه یك در فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، نیام در ساختاری های¬دگرگونی باعث و رود¬می بین از موجود

 همه شناخت مستلزم پدیده این با مبارزه حالیکه در. است¬ نموده رخ اجتماعی مشکل یا مسأله یك سیمای در مخدر مواد نیز، ما امروز

 شناخت با که بود خواهند موفق مخدر مواد با مبارزه امر در هایی¬برنامه بنابراین است،...( و روانشناختی اجتماعی، اقتصادی،)آن ابعاد

 اندیشه اعتیاد پدیده در موثر روانشناختی متغیرهای از یکی حاضر پژوهش نتایج به توجه با. شود اجرا و طرح مسئله این از گرایانه¬واقع

 با. باشد داشته اجتماع و فرد خانواده برای زیانباری اثرات تواندمی بیانجامد خودکشی به اقدام به که صورتی در که است خودکشی پردازی

 نیر مد درمان امر در موثر عامل یك عنوان به متغییر این درمانی مراکز و اعتیاد ترک مراکز در که شودمی پیشنهاد موضوع این به توجه

 پژوهشهای در باشند دخیل اعتیاد و مواد مصرف سوء در توانندمی که شناختیروان متغییرهای سایر شودمی پیشنهاد همچنین. گیرد قرار

 .شوند بررسی دیگر
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